
Umowa Nr t

Zawarta w dniu 2&...:?.-. ....... 20.<'/.. . . roku w

pomi?dzy ..... . '

REGON: ..±A$S..3..'5>.3. ...... ; NIP: $$.2..?..r,*...w<enilym* dalej ,,Zlcceniodnwc.-("

w imieniu kiorcj dzialaja;...^^..Ur.tS,?^ .......

kontrasygnowana przez: ....&.>'.&.. .)'. ...... ̂ ,̂ ^

a

Panem Zbigniewem Moraczewskim prowadza<cym dziaJalnosc gospodarcza^ pod nazwa_ : Schronisko dla Bezdomnych

ZwicrzaJ; Domowych ,,Przyjacie!" w Kotliska 13, 99-300 poczta Kutno, REGON: 610296592; NIP: 775-123-58-88;

WPIS do ewidencji dzialalnosci gospodarczych: 6411/23/91 dokonany w Urz?dzie Gminy Kutno. Zwanym dalej

,,Zleccniobiorci|".

Zostala zavvarta umowa o nast?pujqcej tresci:

§1

W oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych. (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113,

poz. 759 z pozniejszymi zmianami) Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca przyjmujc co naslc.puje.

§2

Zleceniobiorca zobowiazuje si? do :

J . Prowadzenia schroniska dla bezdonmych psow z tcrenu mtasta/gminy* ,...'%'/..'3$1.f.£...{&*fZ7f*~ (

2. Zapewnienia wlasciwych poniieszczeii dla zwierzaj:, klore tain b^da^ przebywac i wlasciwych warunkow ich

bytowania .

3. Zapcwnicnie zwierz^tom karmy i wody wcdfug obowia^zuja^cych norm.

4.Zapcwnienie zwierz^tom niezb?dnej opieki weterynaryjnej w zakresie profilaktyki oraz obowiazkowych szczepien.

5. Uslugi wymicnione w zafqczniku nr 2 ptatne sa^dodatkowo.

6. Czynnosci nie mieszc^ce si? w zakresie merytorycznym punktow 4 i 5 wykonywane sa^ po konsullacjach ze

Zleccniodawcom. Czynnosci tc platnc sq. dodatkowo.

7. Utrzymania zwierzqt do momentu sprzedania, adopcji, smierci, przekazania, zwrotu lub uspienia, w przypadkach

okreslonych odrebnymi przepisami.

8. Utrzymania zwierzqt zgodnie z warunkami zawartymi w zala_czniku nr 1 do niniejszej umowy.

§3

l.Przyj^cie psow do schroniska b?dzic si? odbywac wyla^cznie na zgtoszenie Zleceniodawcy.

2. Limit micjsc dla zwierza_t z tercnu mwsta/gminy* .fe.l.^.y. ?.?.... .£s^.r.i;f<J.C, ..... wynosi £fZ..&.tf?.{.famiej$c. Po

w/w limitu Zleceniobiorca nie ma obovvi^zku przyjmowania zvvicrza^t z tcrenu -wtktstfi/gminy*

...^.^^:. ?<./?.<. .<.' ....... do czasu zwolnienia si? miejsc, ba^dz tez poczynienia dodatkowych ustalen zc

Zlcceniodawc;\
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3. Zwicrzeta z terenu miasta/gminy* .$.<&..-^.(,.t.^...S*.^%,^.'^-.<{^.. przcbywajqce w schronisku pozostaj;( wlasnosci;\,

4. /leccniobiorca nie ma obligatoryjnego obowiazku przyjmowania bezdomnych zwicrzqt stanowia_cych przedmiot lub

dowod w sprawic prowadzonej przcz organy administracji paristwowej.

5. Jczcli w przecia.gu 14 dni od przyj?cia zwierz?cia do schroniska Zlcceniobiorca nic zostanie poinformovvany na

pismie przez uprawniony podiniot, organ lub Zleceniodawcy o okolieznos'ciach skutkuja_cych uznaniem zwierz^cia za

be. dace przedmiotem lub dowodeni w sprawie prowadzonej przcz organy administracji paiistwowej, wowczas zwierze

takie uznawane jest za nieb?dace przedmiotem lub dowodcm w sprawie prowadzonej przez organy administracji

parislwowej.

I.Wartosci uslugi za prowadzcnie schroniska i obskige. /wierzqt nieb?daj3yrni przedniiotami lub dowodami w sprawie

prowadzoncj przez organy administracji paiistwowej wynosic b^dzie: TT-.-.f.^?.., z! [slownie:

?Me.c*e<£( ..... «^$>fc?]/szt./dob? brutto. Wartosc ushigi obejmuje podatek VAT wedlug obowiqzujqcych stawck.

2. Wartosci ushigi za prowadzenie schroniska i obstugi; zwierza^t b?dqcymi przedniiotami lub dowodami w sprawic

prowadzonej przez organy administracji paiistwowej wynosic be_dzic: •££.-...£?.(. ' zl [stownie:

Clfa?3rfM.^.!S.9..$#/f%}$Zl./dQb§ brutto. Wartosc uslugi obejmuje podatek VAT wedlug abowiazujajjych stawek.

3. W przypadku zwierzqt narodzonycli w schronisku przyskiguje naleznosc za 2 sztuki potomstwa po 50 dniach od

urodzenia pod warunkiem , ze narodziny nastapiry w okrcsie nic pozniej niz 8 lygodni od dnia przyje_cia do schroniska.

4. Cena za obscrwacj? zwierzqcia co do ktorego istnieje podejrzenie o zarazcnie wscieklizna^ po ugryzieniu czlowieka

lub zwierz^cia wynosi 75,00 zl [slownie: sicdemdzicsiqt pi^c zlotych] brutto za caly okres obserwacji. Wartosc ushigi

obejmuje podatek VAT wedtug obowia_zujqcych stawek.
r- . , ,

5. W przypadku braku psow w schronisku, w miesia^cu rozliczcniowym, z terenu mtasta/gminy* ..J;*~l..^.rA.?.^....^&.T((

Zleceniobiorcy przysfuguje i-yczalt w wysokosci .r.?rfr.-..'̂ Vzt brulto (slownie: r, &&.?.£&, ....... $&/$&&) - za

utrzymanie micjsc dla psa i suki. Wartosc obejmuje podatek VAT wcdhig obowiqzuj^cych stawck.

6. Uslugi objete niniejsza umowa^ fakturowanc b?da^ po uplywie kazdego miesiaca.

7. Wynagrodzenic za uslugc platne bedzie w drodze przelewu na rachunck Zleeeniobiorcy w terminie 14 [slownie:

czternastu] dni od daty wystawicnia Faktury.

8. Kwota przeznaczona przez Zleceniodawc? na realizacj? niniejszcj umowy wynosi ,.tt.(Z8c?&. ..................

[slownie: ..... <J^.'.:^. ....... r^/.̂ r.̂ .C.C. .................... zfolych] brutto.

9. Warlosc using wyszczegolnionych w pkl. 1, 2, 4 i 5 podlega coroczncj waloryzacji min imum o wskaznik cen

lowarow i using konsumpcyjnych (pot. Intlacji) zwi?kszony o 0,5 %, pocza^wszy od miesiaca nast^pujacego po

miesi^CLi , w ktorym jest on publikowany.

§5 Zleccniobiorca zobowia^zany jest do dostarczenia micsiecznego rozliczenia stanu zwierza^t z terenu miastaYgminy*

.'.̂ '..̂ .. przcbywajacych w schronisku.

§6

Zleceniodawcazaslrzega sobie prawo kontroli wykonywanych uslug.

§7
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[.Zleceniodawca zobowiay.any jest do zabrania zwicrzqt; przebywaja^cyeh w schronisku. pochodzqcych z tcrenu

-wHasta/gminy* ^rf:^^^.^.C....-~:f|-*f:;r; ze schroniska \ ciaj>u 14 dn i od dnia rozwiqzania umowy. Za okres pobytu

psow po rozwiqzaniu umovvy Zleccniobiorcy przysluguje wynagrodzenie obliczone zgodnie z warunkami niniejszej

umowy.

2.W razie niewywi^zania siq Zlcceniodawcy z terminow wskazanyeh w pkt. 1, za okres pobytu psow po terminie

wskazanym w pkt. 1, Zleceniobiorcy przysluguje wynagrodzenie obliczone wcdlug stawek hotelowycli [dla psow]

o bow iazujqcych w schronisku.

§8

l .Umowa zostala zawarta na -e^as meokrcslorry/na okres* od

fc....^?../.: ...... .<?.£.; ....... i..\^..^...^.1.^.- ............................................................................................. lub do wyczerpania sic

srodkow przcznaczonych na realizacjc ninicjszego konlraklu.

2.Umo\va moze bye rozwiqzana przcz kazd^ ze stron za uprzednim piscmnym wypowiedzcnicm z zachowaniem

miesiQcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem prawnym na koniec micsia^ca kalcndarzovvego

3. W razie nienalezytego wykonania umowy przez Zleceniobiorc?, a w szczcgolnosci nic zapewnienic zwicrz^tom

wlasciwych warunkow bytowania, Zleeeniodawca moze rozwia/.ac umow^ ze skutkiem natychmiaslovvynl.

3. W razie niewywia^zywania si^ z warunkow umowy przez Zleceniodawc^, a w szczcgolnosci nietcrminowc

regulowanic naleznosei wzgl^dem Zleeeniobiorcy. Zlcccniobiorca moze rozwi:\zac umow? ze skutkiem

natychmiastowym.

§9

Wszelkie zmiany umowy wymagaja. formy piscmnej w postaci aneksu pod rygorem niewaznosci.

§10

W sprawaeh nieurcgulowanych niniejsza umowa_ maja zaslosowanie Przepisy Kodeksu Cywilnego.

Umow? sporzq.dzono w 4 jednobrzmi^cych cgzcmplarzach, po 2 egzemplarze dla kazdej ze stron.

Zleceniobiorca: Zleceniodawca:

Gmina Swinice Warckie
ul. Szkolna 1 __-y^.^^^/

99-140 Swinice Warckie ^/s''^&' r/f

NIP 775-24-07-015
REGON 311019533

Zbignieiv Afo^aczeivski
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